
Privacy verklaring Stichting Niger Zending

Stichting Niger Zending wil zorgvuldig omgaan met de privacy en persoonlijke gegevens van haar 
achterban. Hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens leest u in deze privacy verklaring. Dit 
wordt als bijlage bij ons beleidsplan gevoegd. De meest recente versie is altijd op onze website te 
vinden. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Niger Zending verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt (bij 
particuliere personen). 

Bij kerken, fondsen, organisaties (incl. scholen) en bedrijven doordat we deze zelf zoeken of door 
contacten die we met u persoonlijk hebben gelegd doel fondsenwerving /het zoeken van 
ondersteuning.

Algemeen

Stichting Niger Zending heeft een digitaal adressen bestand. Dit bewaren wij lokaal op 2 locaties (bij 
de penningmeester en bij een tweede bestuurslid) daarnaast zijn de adressen ook opgeslagen bij “La 
Posta” (het mailprogramma dat wij gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven). Stichting 
Niger Zending gebruikt het e-mail adressenbestand alleen voor de relatie tussen haar en U. Om u op 
de hoogte te houden door middel van de nieuwsbrief. De inhoud van de nieuwsbrief kan variëren: 
inhoudelijke informatie over (het werk van) onze zendingswerkers, de uitvoering van activiteiten van 
de stichting, fondsenwerving en gebedspunten kan onderdeel zijn van de nieuwsbrief. Wij sturen de 
nieuwsbrieven via “La Posta”; Met La Posta hebben we een verwerkingsovereenkomst getekend 
waarin staat hoe er met de privacy wordt omgegaan. Aanvullend heeft de medewerker die onze 
nieuwsbrief maakt in “La Posta” ook toegang tot de naw gegevens in “La Posta”.

Het digitale adressenbestand bevat naam, eventueel voornaam en e-mail adres. Van mensen die de 
nieuwsbrief per post ontvangen bevat dit, naam (eventueel voornaam), adres, postcode en 
woonplaats.

Mogelijk wordt hier bij een gerichte actie van afgeweken, we gebruiken deze gegevens dan alleen in 
het kader van deze actie. En zullen dit in een register van verwerkingsactiviteiten verantwoorden. De 
gegevens zullen bewaard blijven zolang als nodig voor deze actie, hierna zullen deze worden 
verwijderd.

We verkopen, verhuren of ruilen  geen gegevens aan andere organisaties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 



worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
nigerzending@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Als iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zullen we een mail terug sturen om dit te verifiëren, 
pas na bevestiging, zullen we iemand definitief aanmelden. Deze mailwisselingen worden digitaal 
opgeslagen en gearchiveerd.

Mocht u de nieuwsbrieven niet meer willen ontvangen dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief door
middel van een link geautomatiseerd uitschrijven. 

Mocht u de nieuwsbrief per post ontvangen dan kunt u zich uitschrijven door dit kenbaar te maken 
bij één van de bestuursleden, via een mailtje naar nigerzending@gmail.com , of per reguliere post 
naar Zwaluwenlaan 679, 3136 TW Vlaardingen.

Financiële gegevens

Financiële gegevens gebruiken we alleen om giften te verantwoorden. Zo sturen we donateurs een 
jaarlijks overzicht van hun giften, zodat zij dit bijv. kunnen gebruiken bij hun belastingaangifte. 

Gegevens van Kerken, organisaties (ook scholen) en bedrijven.

De gegevens van kerken, organisaties en bedrijven waarmee wij contact hebben (gehad) leggen we 
vast met naam, adresgegevens, email adres, telefoonnummer, mogelijke contactpersoon. Ook 
maken we korte aantekeningen van uitgezette acties om dit opvolging te kunnen geven waar 
gewenst. Dit met als doel om Stichting Niger Zending te ondersteunen in diensten of financieel. 
Indien geen opvolging mogelijk/gewenst is, worden de gegevens verwijderd uit ons bestand. 

Indien geen opvolging mogelijk/gewenst is, worden de gegevens verwijderd uit ons bestand.

Beveiliging website

Op onze website www.nigerzending.eu maken we gebruik van veiligheidsprocedures voor 
bescherming van de verstuurde gegevens, dit om bijv. te voorkomen dat onbevoegden toegang 
krijgen tot deze gegevens.

Als er contactformulieren op onze website worden ingevuld zal de beheerder van de website alleen 
uw gegevens verstrekken aan Stichting Niger Zending door middel van doorzending. Ook met 
Vanderperk Groep (de beheerder van onze website) hebben we een verwerkersovereenkomst 
getekend. 

Mails aan nigerzending@gmail.com (en hiermee de doorzending van de naw gegevens via 
invulformulieren op de website en geef.nl) worden naar de penningmeester, secretaris en technisch 
raadgever doorgestuurd. Alleen de secretaris verwerkt de gegevens de anderen zullen deze gegevens
zo snel mogelijk verwijderen uit hun mailbox."

We zullen de gegevens die we via de website ontvangen vertrouwelijk gebruiken. 



Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Niger Zending gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken 
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links met andere websites

Onze website bevat links naar andere sites. Andere sites kunnen ook een link bevatten naar deze site.
In al deze gevallen zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy reglementen en zakelijke 
activiteiten van andere websites. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden.

Social Media

Stichting Niger Zending maakt gebruik van Sociale Media Cookies. Dit doen we om effectieve 
campagnes te kunnen maken. Bijvoorbeeld voor het werven van nieuwe sponsors of het promoten 
van bepaalde projecten. Gebruik maken van Social Media doet u op eigen risico.

Copyright

Alle content (op enkele algemene foto’s na) van onze website(s) valt onder het copyright van 
Stichting Niger Zending. Maar, voel je vrij om alle inhoud te delen via sociale media, blogs, etc. Graag 
voorzien van een bronvermelding.

Tot slot

Stichting Niger Zending heeft het recht dit privacy protocol, zonder waarschuwing, te wijzigen of aan 
te passen. U kunt deze altijd raadplegen in de bijlage van ons beleidsplan. Op de website staat 
hiervan altijd de laatste versie. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Niger Zending neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nigerzending@gmail.com . 

Ook voor andere vragen over deze Privacy verklaring en/of de wijze waarop Stichting Niger Zending 
uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Stichting Niger Zending via het e-mail 
adres nigerzending@gmail.com  of via de gewone post: Zwaluwenlaan 679, 3136 TW Vlaardingen.

(Stichting Niger Zending, is volgens KvK gevestigd aan Zwaluwenlaan 679, 3136 TW Vlaardingen)



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf 
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken 
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
nigerzending@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Niger Zending zal zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Niger Zending wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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